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Ata  da  Sessao  Ordinaria  realizada  aos  onze  dias  do  mss  de setembro  de  dois  mil  e
dezenove

Presidente: Ant6nio dos Santos Vale Filho
Vice-presidente: Jeova da Silva Ribeiro Jrinior

Secretarios: Daniel Lopes Louzeiro e Egnaldo Fonseca Silva
As oito e trinta no Plenario da Camara Municipal de Cururupu-MA, o senhor Presidente

ao verificar a existencia de  qu6rum  proferiu:  "Sob a  proteg5o de  Deus iniciamos  aos

nossos trabalhos", em seguida solicitou ao primeiro secrefario para proferir a  Leitura

Biblica: Eclesiastes 7, 28. Logo ap6s agradeceu a presen€a do companheiro Gravatinha

e do Senhor Udinaldo. Pequeno Expediente: Leitura da ata do dia 28.08.2019 aprovada

por unanimidade de todos os vereadores presentes. Leitura da Pauta do dia: Indicasao
n solo/2019, do Vereador Jeov5, solicitando a extensao da rede de agua na Rua Brasi`I,
bairro Taguatinga;  Oficio  n9  756/2019,  do Tribunal  de Justi€a  da  14a  Zona  Eleitoral,

solicitando  a  cess5o  de  01(urn)  servidor  da  Camara  Municipal  de  Vereadores  de

Cururupu, para que atue junto a Justiga Eleitoral, na realiza€5o do cadastro biom6trico.

Cinco minutes regimentais. Vcr. Ant6nio Carrlos, em resposta ao vereador Ebenilson,

que me perguntou se tenho provas referente aos va]ores das maquinas que prestam
servicos na estrada de Maracujatiua, respondo que sim. Vcr. Roberto ontem enviaram

para mim uma nota da FAMEM, de titulos onerosos dos municipios e o nosso municfpio
vai receber 2 milh6es e 448 reais, com base no pessoal, mas n5o ha detalhes de quanto
vai  ser  repassado.  Ontem  quando V.  Exa  colocava  acerca  de  como  foi  feito  o  7  de

setembro,  eu  fui  questionado  pela  juncao  das  duas  coisas.  Vcr.  Aldo,  a  principio,

gostaria   que   combinassemos   a   entrega   da   cadeira   de   banho   da   Monique,   da
Comunidade  Aquiles  Lisboa.  Gostaria  de  pedir  ao  vereador  Daniel  para  solicitar  ao

secretario de obras as 02(duas) lombadas na Rod. Gov.  Dino, Areia  Branca, pr6ximo a

residencia do Senhor Zairinha. Em rela€5o a Sess5o ltinerante, sugiro que se coloque urn

carro  de  som,   naquelas  comunidades,   para  divulgar  e  convida-los  a   se  fazerem

presentes.  Quero  registrar  que  ontem  foi  feita  uma  caminhada  acerca  do  setembro
amarelo,  de valoriza€ao  a vid-a.  Recebi  informag5es que  o filho  de Seu  Gibao tirou  a

pr6pria vida, enforcado. ORDEM D0 DIA: Chamada regimental: Adaildo Jos€ Bdrges,
Aldo de Jesus Ferraz Almeida, Ant6nio Carlos de Jesus Silva, Ant6nio dos Santos Vale
Filho, Daniel Lopes Louzeiro, Ebenilson de Jesus, Egnaldo Fonseca Silva, Hellen Nuce

Costa Cerveira Cutrim, Jeorfa dar Silva Ribeiro Jdnjor, Luis Henrique Chaves. Justificaram
suas ausencias os vereadores Bruno Passinho Azevedo e Eleanor de Jesus Ferreira Si]va.
APRECIACAO DA MATERIA. Vcr. Jtlnior Belem, os moradores da Rua Brasil me pediram

para  resolver  a  quest5o  da  falta  de  agua  nas torneiras  das  casas.  Ja  temos  50%  de
adiantamento,  porque digo  50%?   Porque ja tern  os  canos.  A  mat6ria, vein  mesmo,
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oficializar o  que ja  esta  encaminhada.  Peco  os votos  dos  companheiros.  Vcr.  Daniel

ontem estava no SAAE e o senhor Mariano me disse que ja existe ac5o para solucionar
este problema assim como na Rua Santa Luzia, pedida pelo vereador Aldo e o vereador
Ant6nio Filho. APROVADA. GRANDE EXPEDIENTE:   Vcr.  Daniel: quando V.  Ex§ pede as

faixas  do  mesmo  sistema  de Apicum-Agu.  Porque fui  informado  que Apicum-A€u  foi

sinalizada de forma irregular e fez referencia a ac5o processual. Ver. Ebenilson: ouvindo

atentamente as colocag6es do vereador Ant6nio Carlos, 55 mil para recupera€ao de uma

ponte de madeira, acredito que dava para fazer uma ponte nova. Ha urn rrfes atras, sabre
os jogos escolares maranhenses, em Centro Novo do MA, Cururupu foi destaque, teve
medalhas.  Os jogos cururupuenses 6 mais urn incentivo para os jovens,  e a  abertura

desses jogos deveria ser em urn outro dia. Quero parabenizar o senhor Udinaldo Rabelo,

Secretario de Educac5o, no ano de 2017, que fez urn belissimo desfile nos dias 05 e 07

de  setembro.  Mas  eu  n5o  tenho  dtlvida  que  o  desfile  mais  bonito  na  gest5o  da
Professora Rosinha, sera no pr6ximo ano. Ver. Adaildo: Sr.  Presidente, olhando o meu

e-mail, eu vi que o jovem que se enforcou e meu parente, nos deixa triste, urn epis6dio

como  este.  Senhor  Presidente,  quero  dizer  a  Vossa  Excelencia,  que  a  LDO  esta  na

comissao de orcamento, dia 19 e o prazo para se votar. As vezes votamos nas Leis, as

pressas,  porque tern prazos.  E ha leis que ainda nao foram sancionadas e vieram para
esta casa. Uma coisa me chama aten§ao, a caminhada foi feita, penso eu, com a ausencia

dos  professores.  Sou  a  favor  do  7,  e  n5o  sou  contra  a  caminhada.  Humildemente
reconheci a trabalho do ex-lider do governo, Jeov5, e desejo ao jovem vereador Daniel,
hoje lfder do governo, boa sorte e me coloco a disposi€5o. E pedir ao lider, informa¢6es,

para sabermos o que esta empresa veio fazer em Cururupu.  N6s estamos apanhando
nas  redes  sociais  Vcr.  Daniel  peco  a  presidencia  que  envie  urn  convite  a  todos  os

candidatos  a  conselheiros  tutelares  de  Cururupu,  para  venham  a  esta  casa  e  nds

possamos   conhece-Ios   e   ouvir   as   propostas   de    cada    urn.    Em    resposta    aos
questionamentos  de  ontem,  ao  vereador  Aldo,  sobre  a  caixa  d'agua  de  Cocal,  nao
mudou, o que aconteceu foi que queimou o quadro de disjuntores, e foi instalado urn
novo quadro. E a agua estava sendo encaminhada as torneiras porque urn funcionario 6

que manualmente bombeava a agua. Em relac5o a cobran€a feita pelo vereador Luis, ao
redor  da  praca  da  Matriz,  s5o  trechos  que  est5o  no  plano  de  acao j5  or§ado  para

executar  os  servicos.  Nao  trouxe  a  licitac5o  porque  n5o  encontrei  a  responsavel.

Convido os nobres vereadores para a abertura dos servicos de Mirinzal pelo Cons6rcio

Conguaras, deixo o convite aberto a todos que desejarem se fazer presente. 0 municfpio
vai   continuar  com  o  carro  pipa  e  o  rolo  compressor  na  cidade,  para  os  servicos

continuarem. Em visita ao SAAE, vi que hoje Cururupu tern uma tabela de abastecimento

de  energia.  A  institui€5o  SAAE  passa  por  varios  problemas  inclusive  o  atraso  nos

vencimentos dos servidores. Os gastos do SAAE com as contas de energia, sao elevados.
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0 recolhimento mensal, esta abaixo do esperado, e faz tempo que nao ha reajuste na
taxa  de agua. A mesma paga fatufa A,  i e i pa fa pagamentos.  =v=ef. Ant6nio Carios,
sabemos que o SAAE, realmente muita gente n5o paga as contas de 5gua, e a mesma
deve chamar essas pessoas e fazer uma promoc5o para que quem est5 com atrasos e
regularizar situac5o.  Ver.  Adaildo,  as  mesmas colocac5es  do  Ver.  Antonio  Carlos,  eu

ce!eq±je!  p3£r== e!e, s-e est3 case  ?Lj,vL.3€r 3 i.es?e;rts.ebi!idade de -3!j=ment,=r -3 cents de .±gij.a

em  Cururupu,  mas esta faltando  atitude do gestor do SAAE,  fazer o  levantamento  e
chamar  estas  pessoas.  Ver.  Aldo:  V.  Ex9 trouxe  esta  discuss5o  hoje  para  esta  casa  e

porque Seu Mariano nunca veio trazer este problema para tentarmos ajudar a resolver
este problema? E o SAAE o que esfa fazendo para buscar alternativas e resolver?  Vcr.

Adaildo desde 2003 que n5o ha aumento na conta de agua. Sugiro porque o municfpio
n5o entrega para as comunidades. As tinicas que nao d5o prejuizos sao Aquiles Lisboa,

Tapera e Monte Alegre, mas as demais d5o prejufzos. Presidente de infcio quero falar

daaberturadoParlamentoJovem2019,emnossalareuni5ofoifeitoocronograma,foi

sugerido que os vereadores pudessem acompanhar os jovens parlamentares e orients-
los.  Quero falar sobre a biometria, foi  criado uma forma de atrair o eleitor a fazer a

biometria surgiu efeito, mas deu uma caida tern s6 75% feito da biometria n5o vai mais

ser prorrogado o prazo. Como sugest5o que esta casa faca urn oficio para pedir mais

pr-azo papa a pr-esiderlte do tiibunai. Quariti.o a juiz faia-va da biorrletr-ia pediu a  nossa
contribui€ao, e agora nos pede urn servidor para ajudar nos servicos eleitoral. A sessao

de  quarta-feira,  encaminharemos  a  moto  sam  para  a  divulgacao.  Vcr.  Adaildo  que
fizessemos   uma   vaquinha   e   comprassemos  urn   notebook  para  que   seja  feita   a

di`¥Ju!ga;,=e, n[3s esce!as, de ?res:r-3m-3 Je`g,em E!e!ter. P=res!±ente: j,± fe! feite n3s, esco!as


